OP ZOEK naar NIEUWE DEELNEMERS groepen ‘Meer dan geloven Nu’.
In september a.s. start het nieuwe seizoen 2018/2019 voor de 2 groepen
(groep Emmen en groep Erica) ‘Meer dan Geloven Nu’, die in de parochie actief zijn. In beide groepen zijn we op zoek naar nieuwe belangstellenden uit de
4 deellocaties. De nadruk ligt op de maandelijkse catechesebijeenkomsten, die
begeleid worden door Gina Touw. Daarnaast worden andere activiteiten georganiseerd, die openstaan voor alle parochianen.
Voor de cursus ‘christelijke meditatie’ zijn ook nieuwe deelnemers heel welkom. Aan de catechesebijeenkomsten en de cursus ‘christelijke meditatie’ zijn,
behalve een vrijwillige bijdrage voor koffie/ thee, geen kosten verbonden.
Jaaroverzicht 2018/2019 catechesebijeenkomsten:
datum
datum
bijeenkomst
Onderwerp
groep Emmen
groep Erica
1e
10 sept. 2018 17 sept. 2018
‘Godsbeelden’
2e
8 okt.
15 okt.
‘Maria’
3e
12 nov.
19 nov.
‘Geloven’
4e
10 dec.
17 dec.
‘Jezus ontmoeten’
5e
14 jan. 2019
25 febr. 2019
‘Verzoening bevrijdt’
6e
11 maart
18 maart
‘Leven krijgt toekomst’
‘Gods Geest brengt
7e
8 apr.
15 apr.
een nieuw begin teweeg’
Groep Emmen komt bijeen in ‘het Drieluik’, Weerdingerstraat 33, in Emmen op
de 2e maandagavond van de maand van 19.45 - 22.00 uur.
Groep Erica komt bijeen in de parochiezaal op Erica, Kerkweg 122 Erica op de
3e maandag van de maand van 19.45 - 22.00 uur.
Jaaroverzicht 2018/ 2019 overige activiteiten ‘Meer dan geloven Nu’:
activiteit
datum
tijdstip
locatie
26 sept 2018; 24 okt; 14
‘Onder de sterChristelijke/strand*
nov; 19 dec; 20 febr
19.30 renhemel bij
meditatie
2019; 20 maart; 24 apr
21.00 uur
Gina’ of
*juni,juli, augustus
*strand Rietplas
liturgisch bloem19.30 scoutinggebouw
14 maart 2019
schikken
22.00 uur
Erica
‘de Schiphorst’
terugkomdag Rovanaf
18 okt.
Meerstraat
mereis
19.30 uur
Emmen
religieus uitstapje
10.0025 okt.
Erica
‘rond Maria’
19.00 uur
retraite
17, 18, 19, mei 2019
Thuine (D)
thema ‘loslaten’
Ik wens iedereen in verbondenheid een mooi seizoen toe!
Met hartelijke groet, Gina Touw - ‘Meer dan Geloven Nu.’ Informatie of
opgave belangstellenden tel. 0591-633056; ginatouw@gmail.com
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